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ZAPYTANIE OFERTOWE

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku
w roku szkolnym 2015/2016
ZNAK SPRAWY – OSW.4464.8.1.2015

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, do zamówienia nie
stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Zatwierdził:
Burmistrz Czarnej Wody

Czarna Woda 19.08.2015r.
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I. Określenie Zamawiającego
Gmina Czarna Woda - reprezentowana przez Burmistrza Czarnej Wody
NIP 592-10-02-479 REGON 191675617
Adres do korespondencji: Urząd Miejski w Czarnej Wodzie, 83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza 7,
Strona WWW: www.czarna-woda.pl
Strona BIP: bip.czarna-woda.pl
Pracownicy uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
Od godz. 8:00 do 15:00
Anna Wegner tel. +48 58 587-88-55 w. 38
tel/fax +48 58 587 88 01, e- mail: szkola@czarna-woda.pl
II. Definicje podstawowych pojęć i określeń
Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:
1. Zamawiający – Gmina Czarna Woda;
2. Wykonawca – podmiot, z którym Zamawiający zawarł Umowę;
3. Placówka – Zespół Szkół Specjalnych w Czersku.
III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia od 01.09.2015r. do 30.06.2016r.
IV. Wprowadzenie
1. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ww. Ustawy.
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności,
równego traktowania, jawności i przejrzystości.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez
podawania przyczyn.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
5. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub
niepieniężnymi wobec zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych
przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego
Wykonawcy.
6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
V. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozach uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku
w okresie od dnia 01.09.2015r. do 30.06.2016r. wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu na trasie:
- dowozy
• Czarna Woda ul. Dworcowa 10/1 – jeden uczeń,
• ul. Wiśniowa 7 – jedna uczennica,
• ul. Słowackiego 5/9 – jeden uczeń,
• Zespół Szkół Specjalnych w Czersku (jeden kurs),
- odwozy
• Zespół Szkół Specjalnych w Czersku,
• Czarna Woda ul. Słowackiego 5/9 – jeden uczeń,
• Czarna Woda ul. Wiśniowa 7 – jedna uczennica,
• Czarna Woda ul. Dworcowa 10/1 – jeden uczeń (jeden kurs).
2. Dowóz uczniów do placówki oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć odbywać się będzie w dni nauki szkolnej
według rozkładów i godzin uzgodnionych z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian. W przypadku
odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci
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zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego.
3. Opieka nad uczniami obejmuje okres: rano - od przekazania ucznia przez rodziców lub opiekunów ucznia do chwili
przejęcia ucznia przez pracownika szkoły, po południu – od przekazania ucznia przez pracownika szkoły do momentu
przejęcia ucznia przez rodziców lub opiekunów.
4. Oferent zobowiązany jest podać kalkulację kosztów dowozu uczniów z danej miejscowości i z powrotem – ryczałt za
1 dzień przy założeniach 22 dni nauki miesięcznie. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
zadania niezbędnych do jego wykonania.
5. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie pojazdu Wykonawca podstawi pojazd zastępczy.
6. Wykonawca zapewni uczniom przewożonym warunki bezpieczeństwa, wygodę, w szczególności miejsca siedzące.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował pojazdem zapewniającym dowóz wszystkich uczniów na
wyszczególnionej trasie wraz z opiekunem i kierowcą. Orientacyjna ilość uczniów korzystających z dojazdów w roku
szkolnym 2015/2016 z Czarnej Wody wynosi 3.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia zadania Podwykonawcy.
VI. Dokumenty wymagane od Oferenta:
1. Formularz oferty wraz ze szczegółową kalkulacją ceny oferty zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego Zapytania Ofertowego,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 1 do formularza oferty;
4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 2 do formularza oferty;
5. wykaz z informacją o posiadaniu, na cały okres trwania umowy, pojazdu z miejscami siedzącymi wraz z informacją o
podstawie do dysponowania pojazdem - załącznik nr 3 do formularza oferty;
Dokumenty są składane w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia pisemnego
zobowiązania tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia (oryginał dokumentu, nie kopia).
VII. Opakowanie i oznaczenie oferty
Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
.......................................................................................................................................
(nazwa Zamawiającego)
.......................................................................................................................................
(adres Zamawiającego)
.......................................................................................................................................
(nazwa (firma) Wykonawcy)
.......................................................................................................................................
(adres Wykonawcy)
OFERTA – Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku w roku szkolnym 2015/2016.
Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 7 w Czarnej Wodzie, nr pokoju 19, nie później niż do
dnia 24.08.2015r.
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
...........................................................
(miejscowość i data)
....................................................................
....................................................................
…................................................................
…................................................................
....................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

Gmina Czarna Woda
ul. Mickiewicza 7
83-262 Czarna Woda
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na ogłoszenie dot.: Dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 ,
zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym składamy ofertę.
1. Oferujemy świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do Zespołu Specjalnych w Czersku w roku szkolnym
2015/2016 na trasie:
- dowozy
• Czarna Woda ul. Dworcowa 10/1 – jeden uczeń,
• ul. Wiśniowa 7 – jedna uczennica,
• ul. Słowackiego 5/9 – jeden uczeń,
• Zespół Szkół Specjalnych w Czersku (jeden kurs),
- odwozy
• Zespół Szkół Specjalnych w Czersku,
• Czarna Woda ul. Słowackiego 5/9 – jeden uczeń,
• Czarna Woda ul. Wiśniowa 7 – jedna uczennica,
za cenę netto - ryczałt za 1 dzień ......................................... zł
słownie:.....................................................................................................................
- należny podatek od towarów i usług VAT wynosi ............ % ............................................ zł
- oferowana cena brutto ................................ zł
słownie:.......................................................................................................................
2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia w
terminie od 01-09-2015 do 30-06-2016.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy
warunki w nim zawarte.
3. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
4. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ........... stronach.
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5. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:
osoba do kontaktu
……..............................................................................................………………………………
……..............................................................................................………………………………
……..............................................................................................………………………………
……..............................................................................................………………………………
(podać adres)
tel.: ……………………….......……………..
faks: …………………………………………
e-mail: ……………………………………….

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.
Załączniki
1. ………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………..
5. ………………………………………………………………………………..
6. ……………………………………………………………………….............
7. ……………………………………………………………………………….
8. ……………………………………………………………………………….
9. …………………………………………………………………………….....
10. ……………………………………………………………………………....
11. ……………………………………………………………………………....
12. ……………………………………………………………………………....
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Załącznik nr 1 do formularza oferty
...........................................................
(miejscowość i data)
....................................................................
....................................................................
…................................................................
…................................................................
....................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Podstawa do

Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe

Zakres
Doświadczenie

Wykształcenie

wykonywanych
czynności

dysponowania osobą
(umowa o pracę,
pisemne zobowiązanie
podmiotu lub inna
forma)

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do formularza oferty
...........................................................
(miejscowość i data)
....................................................................
....................................................................
…................................................................
…................................................................
....................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia.

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do formularza oferty
...........................................................
(miejscowość i data)
....................................................................
....................................................................
…................................................................
…................................................................
....................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ Z INFORMACJĄ O POSIADANIU POJAZDU

Lp. Pojazd

Ilość miejsc siedzących

Podstawa do dysponowania pojazdem

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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